Me olemme pääkaupunki
Pormestariehdokas Jouni Ovaskan pormestariohjelma

Johdanto
Tampere on Suomen paras kaupunki. Näin
on perusteltua väittää, kun tarkastelee
tutkimuksia
suomalaisten
mielipiteistä
asuinpaikkoihin ja kaupunkeihin liittyen. Kun
suomalaisilta kysytään parasta paikkaa asua,
eniten mainintoja saa Tampere. Suomalaiset
myös muuttaisivat mieluiten Tampereelle. Kun
puolestaan kysytään kokonaismielikuvaltaan
parasta asuinpaikkaa, saa Tampere jälleen
ykkössijan. (Taloustutkimus 2020.)
Tampere
ei
ole
kärjessä
pelkästään
mielikuvalistauksissa.
Positiivinen
kuva
Tampereesta näkyy myös tilastoissa. Vuonna
2020 Tampereelle muutti 3 251 henkilöä.
Tampereen
kaupunkiseudun
asukasluku
puolestaan nousi 4 615 henkilöllä, eniten
Suomessa. (Tilastokeskus 2021.)
Tutkimuksissa kotikaupunkiamme kuvaillaan
sijainniltaan parhaaksi. Kärkeen nostetaan
myös harrastusmahdollisuudet ja kunnalliset
palvelut.
Tampereen
vetovoimaisuuden
tekijöiksi
mainitaan
luonto,
historia,
arkkitehtuuri, tapahtumatarjonta ja kulttuuri.
Me tamperelaiset varmasti allekirjoitamme
nämä kaikki tekijät. Löydämme listalta
juuri itsellemme tärkeimmät asiat. Mutta
tamperelaisuus on jotain enemmän, jotain
syvempää. Se on ennen kaikkea tunne.
•

Tunne yhteisöllisyydestä, johon kuuluvat
ihmiset, luonto ja rento meininki.

•

Tunne turvallisuudesta. Tunne siitä, että on
työtä, koulutusta ja palveluita.

•

Ja lopulta se on tunne toivosta:
tamperelaisuus on rohkeutta ja
ennakkoluulottomuutta.

Meidät tamperelaiset tunnistetaan puheesta
ja tunnetaan tavoista. Joku saattaa joskus
sanoa meitä junteiksikin. Mutta sekin
on vain positiivista. Me haluamme olla
lämminhenkinen ja helposti lähestyttävä
kaupunki. Tänne on helppo tulla ja helppo
jäädä. Tampere on helppo tuntea kodiksi.
Me olemme monella mittarilla mitattuna
Suomen pääkaupunki:
•

Saunapääkaupunki (Suomen Saunaseura
ja Kansainvälinen saunaliitto 2018)

•

Siipipääkaupunki (Suomen ja Euroopan
ensimmäinen siipiravintola on toiminut
Tampereella jo 30 vuotta, Tampereella
syödään puolet Suomen siivistä, vaikka
meitä on vain reilu neljä prosenttia
Suomen väestöstä)

•

Jääkiekkopääkaupunki (Suomen
ensimmäinen jäähalli ja eniten
Suomenmestaruuksia)

•

Teatteripääkaupunki

•

Ratikkapääkaupunki (uusimmat,
suurimmat ja parhaimmat ratikat löytyvät
Tampereelta)

Sijaintimme,
hyvä
saavutettavuus
ja
ennakkoluulottomuus ovat etujamme, jotka
meidän on kyettävä hyödyntämään entistä
paremmin. Voimme kuitenkin olla paljon
enemmän. Siksi pormestariohjelmani visio on
seuraava:

näkökulmiin. Epidemianhallinnan ohella on
varmistettava rokotusten sujuvuus.

Visio:
Me olemme pääkaupunki.
Visionani on kehittää Tampereesta Suomen
todellinen
pääkaupunki:
turvallinen,
yhteisöllinen ja osaava.
Meidän on haastettava pääkaupunkiseutua,
kilpailtava kansainvälisesti sekä oltava entistä
houkuttelevampi sijoittautumiskohde myös
yrityksille. Kuten edellä olevasta listasta käy
ilmi, olemme ensimmäisiä jo nyt monessa.
Mutta meillä on mahdollisuus olla kokoamme
suurempi
vielä
laajemmin.
Turvallinen,
yhteisöllinen ja osaava kaupunki.
Koronasta on elvyttävä nopeasti. Samoin talous
on laitettava kuntoon. Seuraavilla sivuilla
kerron, miten tämä visio saavutetaan.

Koronasta toipuva Tampere
Koronasta nousee entistä ehompi Tampere.
Elvytyksellä
voidaan
luoda
edellytykset
kestävälle
kasvulle
vuosiksi
eteenpäin.
Akuutin koronaepidemian aikaan parasta
talouspolitiikkaa on hyvä epidemianhallinta.
Valtion tasolta on pidettävä huolta, että hoitoon,
testeihin, rokotteisiin ja rokottamiseen on
riittävästi resursseja. Samoin kriisistä kärsivien
toimialojen yritykset on kannettava pahimman
yli. Tampereella toimet keskittyvät alueellisiin

Vuoden 2021 aikana työllisyyttä, tuotantoa
ja talouden toimeliaisuutta tulee tukea
elvyttävästi. Tähän vetoapua antaa Suomen
kestävän kasvun ohjelma. Julkista taloutta
on vahvistettava erityisesti seuraavien osaalueiden kautta: työllisyyden lisääminen ja
työttömyyden vähentäminen, talouskasvun
edellytysten
vahvistaminen,
julkisen
hallinnon
tuottavuuden
vahvistaminen
ja
kokonaistuloksellisuuden
edistäminen
inhimillisen tehokkaasti sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistus ja sen sujuva
toimeenpano.
Koronaepidemian
hoitamisen
ohella
terveydenhuolto
on
saatava
sujumaan.
Massiivisiksi
paisuneet
hoitojonot
on
kyettävä purkamaan. Erityispanoksia on
kohdistettava
koronakriisin
kärjistämiin
mielenterveyshaasteisiin. Kriisistä on myös
opittava. Varautumisen sekä huoltovarmuuden
näkökulma on omaksuttava laajasti kaikilla
tasoilla. Erityishuomiota on kiinnitettävä
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön
sujuvoittamiseen.
Tampereen tulevien vuosien investointien
tukemisessa ei ole kyse suomalaisesta
aluepolitiikasta, vaan aidosti koko Suomen
menestymisestä. Tämä on huomioitava tulevien
vuosien rahoituksessa ja edunvalvonnassa.

Elvytystä ja investointeja

– edunvalvonnan lähivuosien painopisteet

Rakennushankkeet
• Nekalan turvakampus
• Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien korjaaminen

Liikenne
• Tampereen asemakeskus
• Lähijunaliikenteen vakinaistaminen
• VT9 Tampere-Orivesi
• Suomirata

Digitalisaatio ja osaaminen
• Digitaalisen infrastruktuurin
vahvistaminen
• Vientiteollisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen koulutuksen ja
osaamisen vahvistamisen kautta

Talous ja työllisyys – Tampere
kasvun tielle
Keskustan tavoitteena on pitää verot ja maksut
nykytasolla.
Tampereen
taloustilanne
on
kehittynyt
viimeisten vuosien aikana säästökuurin
ansiosta
parempaan
suuntaan,
mutta
tilanne on edelleen vakava. Vuonna 2019
kaupungin lainakanta (€/asukas) oli 3338
euroa ja kuntakonsernin tasolla 8037 euroa.
Nopeaa
helpotusta
velkatilanteeseen
ei
ole
näköpiirissä
lähivuosina.
Kuntalaisten
hyvinvoinnin
keskeisimpiä
muutostekijöitä
ovat
työllisyyteen
ja
toimeentuloon liittyvät ongelmat. Tampereen
työllisyystilanteen hyvä kehitys on hidastunut
ja rakennetyöttömiä on edelleen paljon.
Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden,
erityisesti nuorten osuus, on viime vuosina ollut
kasvussa. Tampereen työttömyysaste onkin
tällä hetkellä yksi Pirkanmaan korkeimmista,
työ- ja elinkeinoministeriön helmikuun 2021
tilaston mukaan työttömyysaste oli 13,8
prosenttia.
Vaikka työttömyysaste on korkealla tasolla,
monilla aloilla kärsitään tällä hetkellä
osaajapulasta. Erityisesti tilanne koskettaa
valmistavan teollisuuden toimijoita. Osaajien
houkuttelemiseen ja heidän jäämiseen alueelle
on panostettava.

Taloudenpidossa on varauduttava vuosien 20222025 aikana siihen, että valtion koronatuet eivät
enää paikkaa kuntataloutta. Talous on saatava
kestävälle pohjalle ilman tukia ja investointitaso
kestäväksi. Toisaalta on valmistauduttava myös
sote-uudistuksen toteutumiseen ja sen myötä
merkittävästi
pienenevään
verokertymään.

Vuosikate vahvistuu, talous
tasapainossa
Tehokas koronaepidemiasta elpyminen on
välttämätön edellytys kaupungin talouden
tervehdyttämiselle.
Elvytystoimet
on
kohdennettava
tehokkaasti
talouskasvua
tukeviin hankkeisiin.
Koronan
jälkeisessä
ajassa
kaupungin
talous
on
käännettävä
ylijäämäiseksi.
Taloutta
näivettävät
veronkorotukset
ja
kaupunkilaisten elämää kurjistavat leikkaukset
on kyettävä välttämään. Tämä ei ole helppo
tie,
vaan
se
edellyttää
määrätietoisia
toimia
työllisyysasteen
nostamisessa
ja
yrittämisen
edellytysten
parantamisessa.
Tavoite: puolitetaan Tampereen työttömyys
Työllisyyden kohentumisen suorat ja välilliset
vaikutukset turvaavat kaupungin talouden
kestävällä
tavalla.
Keskusta
sitoutuu
puolueiden yhteistyöhön ja ehdottaa kaikkien
valtuustoryhmien yhteistä ”työllisyysnyrkkiä”,
jonka tehtävä on etsiä keinot työllisyyden
puolittamiseen
vuosikymmenen
loppuun
mennessä.
Työllisyyden edistämistä on tarkasteltava koko
maakunnan asiana. Pirkanmaa muodostaa
laajan yhtenäisen työssäkäyntialueen, jonka
keskuksena on Tampere. Työvoiman liikkuvuuteen
on kannustettava ja työn vastaanottamisesta
myös maakunnan muissa kunnissa on
tehtävä sujuvaa. Toimiva joukkoliikenne,
erityisesti lähijunaverkosto mahdollistaa
tulevaisuudessa tämän.
Kuntakokeilun
ohella
työllisyyden
puolittamiseen
tulee
tähdätä
yritysten
toimintaedellytysten
parantamisen kautta. Kaupunki ottaa
vahvan roolin työssäoppimispaikkojen
ja
harjoittelupaikkojen
tarjonnassa
ja
toimii
laajemmin
aktiivisena
yritysten
työvoimatarpeiden markkinoijana.
Tampereen

etätyöolosuhteita

parannetaan

yhteisöllisillä
etätyötiloilla,
jotka
houkuttelevat yhdessä kaupungin
muiden vetovoimatekijöiden ohella
työntekijöitä
tai
yksinyrittäjiä
maakunnan rajojen ulkopuolelta.

Paras paikka yrittää
Työllisyyden ohella kaupungin
taloudenpidossa on keskityttävä
tulonhankintaan, jolla kustannetaan
raskas
investointiohjelma.
Avainkeinona tähän on yritystoiminnan
edellytysten parantaminen.
Tampereen
on
kilpailtava
yritysten
investoinneista tasaveroisesti Helsingin ja
eurooppalaisten kaupunkien kanssa. Sekä
suuria että pienempiä yrityksiä on houkuteltava
sijoittamaan
toimintansa
Tampereelle
erinomaisilla yrittämisen edellytyksillä.
Tampereen on luotava edellytykset yrittäjien
onnistumiselle. Yritystoiminnan aloittaminen
on oltava Tampereella helppoa ja kaupunki
toimii aktiivisena ja osaavana neuvonantajana
alkuvaiheen yrittäjille. Aloittaville yrityksille
ja startup-yrityksille on tarjottava toimitiloja.
Tampereen
on
otettava
aktiivisempi
rooli
erityisesti
tutkimusja
tuotekehitysinvestointien edistämisessä. T&K
toiminnan edistämisessä tarvitaan yhteistyön
tukemista yritysten, oppilaitosten sekä julkisen
sektorin välillä. Tarvitaan myös nykyistä
vahvempaa toimintaa, jotta mm. Business
Finlandin T&K rahoitusta saadaan Tampereelle
enemmän. Huomiota on kiinnitettävä myös
viennin osuuden nostamiseen.
Kaupungin
on
otettava
käyttöön
yrityspalveluseteli, jolla kannustetaan mikroja pienyrityksiä kehittämään toimintaansa.
Setelillä tamperelainen yritys voisi ostaa
kehityspalveluita paikallisilta pienyrittäjiltä
ja se tukisi pk-yritysten kasvua, kehittämistä
ja
kansainvälistymistä
sekä
vahvistaisi
Tampereen
alueen
yritysekosysteemin
kehitystä.
Tampereen
on
oltava
edelläkävijä
julkisten
hankintojen
kehittämisessä.
Pienyritysten osallistumisedellytyksiä julkisiin
kilpailutuksiin
vahvistetaan
pilkkomalla
hankintoja
pienemmiksi
kokonaisuuksiksi.
Kilpailutuskriteereinä
otetaan
huomioon

hinnan ohella muut tärkeät tekijät, kuten laatu,
paikallisuus, ympäristö- ja työllisyysvaikutukset.
Kaupungin
tulee
siirtyä
pelkästään
ilmastoystävällisen
lähiruoan
tarjoajaksi.
Ilmastoystävällisyyden ohella tällä tuetaan
lähialueiden pienyrittäjiä.
Kaupungin
on
rohkaistava
toiminnallaan
kaiken
kokoisia
yrityksiä
laajentumaan.
Kansainvälistymistä on tuettava ja yritysten
investoinnit
mahdollistettava
joustavalla
lupa- ja tonttipolitiikalla. Kaavoituksessa
elinkeinoelämän pitkän aikavälin tarpeet on
otettava huomioon suunnitteluvaiheen tiiviillä
yhteistyöllä.
Tampereen tulee selvittää yhden luukun
toimintaperiaatteen mahdollistamista, jossa
investointia suunnitteleva yritys saisi kaiken
tarvitsemansa palvelun yhden yhteyshenkilön
välityksellä.

Parempi työntekijäkokemus
Kaupunki on Tampereen suurin yksittäinen
työnantaja.
Valitettavasti
tällä
hetkellä
työntekijäkokemus ei ole sillä tasolla, mitä
suurimmalta
toimijalta
tulisi
edellyttää.
Tulevalla
valtuustokaudella
kaupungin
työntekijöiden
työntekijäkokemukseen
on
panostettava. Tämän tavoitteen painopisteinä
ovat johtamisosaamisen kehittäminen sekä
työntekijöiden
vaikutusmahdollisuuksien
parantaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa
nykyistä suurempaa vapautta oman työn
suunnitteluun
sekä
etätyön
tekemiseen.

Kaikissa kaupungin tehtävissä on lisättävä
työntekijöiden mahdollisuuksia tehdä työtään
etänä.
Kaupungin
työntekijäkokemuksen
ja
johtajuuden
kehittäminen
ovat
avain
kaupungin
kokonaistehokkuuden
parantamiseen. Johtamisesta on tehtävä
inhimillisesti tehokasta, jossa edellinen
tarkoittaa paremmin työntekijöitä huomioivaa
johtamista ja jälkimmäinen tietoon perustuvaa
toimintaa.
Kaupungin työntekijöiden kohtaamiseen on
kiinnitettävä parempaa huomiota. Heidän
kokemuksistaan ja hyvinvoinnista on oltava
kiinnostuneita ja ennen kaikkea toimintaa on
kehitettävä heidän kokemustensa pohjalta.
Tehokkuutta on lisättävä tietoon perustuvalla
johtamisella. Tiedon kulusta ja viestinnästä
on tehtävä tehokasta ja tiedon on ennen
kaikkea
ylitettävä
organisaatiosiilot.
Viestinnän kehittäminen varmistaa, että
toimintaa kehitetään aidosti järkeväksi, eikä
kehityshankkeet pysähdy toimivastuurajoihin.

Turvallinen Tampere
Kasvavan kaupungin on otettava turvallisuus
tavoitteeksi.
Se
tarkoittaa
toimivia
peruspalveluja ja avun saamista silloin, kun
omat voimat eivät riitä.
Turvallinen
Tampere
syntyy
toimivista
peruspalveluista. Tampereen on huolehdittava
entistä paremmin asukkaistaan. Palveluiden
toimivuutta on kehitettävä, jotta ihmisten
yksilöllisiin tarpeisiin vastataan paremmin.
Palveluissa
on
huomioitava
paremmin
myös väestöryhmien toisistaan eriytyvät
tarpeet. Kasvavan kaupungin palvelutarpeet
näkyvätkin eri ikäryhmissä.
Muun maan tavoin syntyvyys on laskenut
myös Tampereella. Vuosi 2020 toi trendiin
muutoksen myös Tampereella, kun
vauvoja syntyi 2166, mikä on 24 vauvaa
enemmän kuin vuonna 2019 (2142
vauvaa). Kaupungin on ehdottoman
tärkeää
tukea
tämän
trendin
käännettä viestimällä päätöksillään
nuorille perheille lapsimyönteisyyttä.
Neuvolapalvelut ja muut perheiden
palvelut tulee olla saavutettavissa läheltä.
Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on
panostettava.

Tampereen väestönkasvusta merkittävä osa
tulee kuntien välisestä muuttovoitosta. Keskeinen
osuus
tästä
muuttovoitosta
muodostuu
Tampereelle opiskelemaan muuttavista nuorista
aikuisista. Tampereen on nykyistä paremmin
kyettävä pitämään näistä muuttajista kiinni
ja varmistettava, että mahdollisimman moni
opiskelija jäisi Tampereelle myös opintojen
päätyttyä.
Tärkeän osuuden Tampereen väestönkasvusta
muodostaa vieraskieliset. Heidän osuuttaan
väestössä kasvattaa pääosin muuttoliike,
mutta vieraskielisten osuus syntyneistä on myös
kasvanut. Tampereen on varmistettava, että
asioiden hoitaminen vierailla kielillä on sujuvaa.
Ikäihmisten määrän kasvun ennakoidaan
jatkuvan yli 70–vuotiaiden ikäluokassa ja 80–
89 –vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan
6 % vuoteen 2020 verrattuna. Kotona asuvien
iäkkäiden asiakkaiden ja kotihoidon asiakkaiden
määrä kasvaa. Turvallinen ikääntyminen on
perusoikeus, joka Tampereella on varmistettava
myös jatkossa.

Varhaiskasvatus ja perusopetus
Laadukas
koulupolku
alkaa
hyvästä
varhaiskasvatuksesta,
joka
tarjoaa
elämänmittaiset eväät. Päivähoitopaikka on
löydyttävä läheltä kotia, etteivät kuljetusmatkat
kasva
kohtuuttomiksi.
Myös
avoimen
varhaiskasvatuksen palveluja on kehitettävä.
Varhaiskasvatuksen
osallistumisastetta
on
lisättävä, tarvitaan perustaitoja edistäviä

toimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja
perusopetuksessa.
Joustavia siirtymiä varhaiskasvatuksesta
esi- ja perusopetukseen on helpotettava.
Opinpolun varhaiset vuodet ovat juuri
niitä vaiheita, joissa perustaitojen
puutteisiin voidaan tehokkaasti puuttua.
Tätä pienten lasten koulun -mallia tulee
edistää Tampereella.
Tutkimukset osoittavat, että peruskoulun
keskeisin haaste on sukupuolten väliset
oppimiserot, jotka syntyvät peruskoulun
aikana. Näihin oppimiseroihin on puututtava
paikallisella tasolla. Kouluissa on oltava
tarjolla riittävästi opetusta. Koulua tulee
voida käydä terveissä tiloissa. Erityisesti
on huolehdittava siitä, etteivät ryhmäkoot
kasva. Koulu- ja päiväkoti-investoinnit
tulee toteuttaa suunnitelmien mukaan.
Säästöjä ei tule etsiä niiden siirtämisestä.
Koulukiusaamiseen tulee puuttua nykyistä
vahvemmin.

Mielenterveyden palveluita
kehitetään ja vahvistetaan
Nuorisopsykiatrian palveluiden tarve lisääntyy
ja
edellyttää
palvelujen
kehittämistä.
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen
kehittäminen tulee ottaa keskeiseksi sosiaalija
terveyspalvelujen
painopistealueeksi.
Mielenterveyspalveluja tulee kehittää ja
vahvistaa. Työnjakoa on tarkasteltava
ja
hybridityötä
kehitettävä
kaupungin
lastensuojelun
ja
Tays:n
lastenja
nuorisopsykiatrian
kanssa.
Nuorten
mielenterveysja
päihdepalvelujen
kehitystyötä on jatkettava uudistamalla
toimintatapoja
ja
keskittämällä
toimijoita keväällä 2020 perustettuun
nuorisovastaanottoon.
Erityisesti
matalankynnyksen hoidollista työtä tulee
vahvistaa.
Koronapandemia
vaikuttaa
osaltaan
päihdeja
mielenterveyspalvelujen
kysynnän kasvuun. Kysynnän kasvun myötä
tarve vahvistaa peruspalveluita kasvaa.
Kaupungin on vastattava myös lisääntyvään
huumeongelmaan
tehokkaasti.
Hoitoon
pääsystä on tehtävä sujuvaa. Kaupungin
toimintaresursseja vahvistaa kolmannen
sektorin tärkeä työ.

Turvallinen ikääntyminen
Tampereella on varmistettava turvallinen
ikääntyminen.
Digitaalisten
palveluiden
hyödyntämistä
on
lisättävä
esimerkiksi
kuvapuhelimilla
ja
lääkeautomaateilla.
Palvelutarpeen kasvuun tulee vastata lisäämällä
tehostettua palveluasumista ja vahvistamalla
kotihoitoa.
Palvelukeskukset
muutetaan
lähitoreiksi.
Hyvinvointikeskus- ja lähitoritoimintaa tulee
kehittää siten, että kuntalaisten terveyttä ja
hyvinvointia tuetaan digitaalisia ja jalkautuvia
palveluja lisäämällä. Kuntalaisille luodaan
edellytyksiä ja annetaan tukea mahdollisimman
hyvän
terveydentilan,
toimintakyvyn
ja
elämänhallinnan saavuttamiseksi.

Paremmat palvelut
Sote saa tulla! Sote tulee uudistaa hallitusti –
tamperelaisten parhaaksi. Vuoden 2023 alusta
lukien sosiaali- ja terveyspalvelut järjestävät
maakunnat. Vaikka valtion tasolla hallintoa
karsitaan ja palveluiden saantia parannetaan,
myös Tampereella on huolehdittava, että
palvelut ovat entistä paremmin kaupunkilaisten
saatavilla. Sote-uudistusta viedään eteenpäin
osana sote-keskus- ja rakenneuudistushanketta.
Erinomaisesti
toimivien
julkisomisteisten
terveysyksiköiden, Coxan, Sydänsairaalan ja
Fimlabin toiminta on turvattava myös jatkossa.

yhdistää toisiimme murre, tavat ja tottumukset
– tamperelainen kulttuuri. Sitä on vaalittava
myös jatkossa. On pidettävä huolta siitä, että
kulttuuritarjonta on monipuolista ja kaikkien
saatavilla. Harrastusmahdollisuudet ovat
monipuolisia ja tasapuolisesti saavutettavissa.
Ja että uudet asukkaat saisivat tuntea itsensä
tamperelaiseksi mahdollisimman nopeasti.
Jotta Tampereen voi tuntea kodiksi, on
kaupungin oltava viihtyisä. Viihtyisyys rakentuu
peruselementtien ympärille: luonto, asuminen,
kulttuuri, harrastusmahdollisuudet ja sujuva
liikenne. Näistä kaupungin kodikkuus syntyy.
Ympäristö tarjoaa monipuolisesti erilaista
maisemaa. Keskellä kaupunkiakin voi hengähtää
puistossa. Meillä Tampereella erityinen yhteinen
kaupungin olohuone on Eteläpuisto. Sitä on
vaalittava jatkossakin.

Koronasta
aiheutuneet
hoitojonot
on
purettava mahdollisimman nopeasti ja
tehokkaasti.
Ikäihmisten
ja
vanhusten
hoidossa
on
panostettava
entistä
enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan
ja
liikuntapalveluihin.
Lääkärija
hammaslääkäripalvelut tulee saada kaikkien
saataville nykyistä nopeammin. Lasten ja
nuorten perheiden palvelut on turvattava
sujuviksi.

Suomen siistein ja turvallisin
kaupunki
Kotikaupungissa on tunnettava olevansa
turvassa. Turvallisuuteen tulee panostaa
varmistamalla, että asuinalueet eivät eriydy,
vaan alueita kehitetään tasapuolisesti ja
ne ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä.
Tampereesta
tehdään
Suomen
siistein
kaupunki.
Kaupungin
puhtaanapitoon
panostetaan. Kadut pidetään puhtaina roskista
ja talvisin lumesta.

Yhteisöllinen Tampere
Tampere on ihmisen kokoinen kaupunki. Kaiken
perustana on tunne yhteisöstä, kokemus siitä,
että täällä kuuluu joukkoon, osaksi itseään
suurempaa porukkaa.
Tamperelaisuus
on
osa
identiteettiä.
Tamperelaisena tuntee kuuluvansa osaksi
yhteisöä, tamperelaisten joukkoa. Meitä

Tampereen on nykyistä vahvemmin panostettava
lähiluonnon hyödyntämiseen. Lähiluonnon on
oltava jokaisen kaupunkilaisen saatavilla helposti
ja nopeasti. Tampereen upeiden järvimaisemien
hyödyntämisen tulee olla mahdollista kaikille
yhteisten retkeilyreittien ja ulkoilupaikkojen
kautta.

Monimuotoinen asuminen
Kasvavan kaupungin haasteisiin on vastattava
kestävästi monipuolisella asuntotuotannolla.
Asumisen
kustannukset
on
pidettävä
kohtuullisella tasolla. Päätöksenteossa on
huomioitava monimuotoiset asumisen muodot ja
erilaisten asujien tarpeet. Keskusta-alueellakin
on oltava tarjolla riittävän suuria asuntoja.
Erilaiset tarpeet on otettava huomioon myös
kaavoituksessa. Tarvitsemme lisää pientaloja omakotitalotontteja. Puurakentamista on
vauhditettava kaupungin hankkeissa ja siihen
tulee kannustaa laajasti.
Myös loma-asuntojen muuttamisesta vakituisiksi
asunnoiksi tulee tehdä nykyistä helpompaa.
Elinvoimainen
maaseutu
lisää
kaupungin
vetovoimaa. Tämä tulee huomioida myös
Tampereella nykyistä paremmin. Erityisesti
pohjois-Tampereen alueen potentiaali tulee ottaa
nykyistä paremmin huomioon ja kehittämiseen on
osoitettava myös kaupungin panostuksia.

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
Tampereen
tulee
tarjota
harrastusmahdollisuudet

monipuoliset
erilaisten

asujien
tarpeisiin.
Liikuntaolosuhteiden
parantamisessa on panostettava lähiliikunnan
mahdollisuuksiin
ja
kaupunkilaisten
omaehtoista liikuntaa edistettävä. Nuorten
tarpeita
harrastusmahdollisuuksien
kehittämisessä on kuunneltava ja olosuhteita
kehitettävä. Tampereen alueen retkeilyalueita
tulee kehittää, erityisesti järvenranta-alueilla.
Kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia
on tuettava.

koko maakunnan alueelta. Lähijunaliikenteen
edellytyksiä on kehitettävä Tampereen
ohella
myös
kehyskunnissa.
Lähijunan
seisakepaikkoihin on investoitava Nokialla,
Lempäälässä ja Orivedellä. Tämän lisäksi
verkoston investoinnit on ulotettava kattamaan
Ylöjärvi, Sastamala, Mänttä-Vilppula ja
Parkano.

Kulttuuripääkaupunki

Joukkoliikenteessä tulee ottaa käyttöön
tasataksa
koko
Tampereen
seudulla.
Raitiotieverkostoa on kehitettävä edelleen.
Julkisen liikenteen toimivuus on varmistettava
myös opiskelijoiden näkökulmasta. Vuorojen
on mahdollistettava sujuva liikkuminen
kampuksille
eri
puolilta
Tamperetta.
Liikkumisen on oltava mahdollista edullisella
opiskelijalipulla.

Kulttuuritarjonnan
tulee
olla
erittäin
monipuolista ja helposti saavutettavissa.
Monipuolisella
tarjonnalla
olemme
Suomen todellinen kulttuuripääkaupunki.
Tampereen
teattereiden
peruskorjausta
edistetään.
Lähikirjastot
ovat
kaikkien
tamperelaisten yhteinen olohuone. Niistä
on pidettävä kiinni myös jatkossa. Modernit
lähikirjastot
ovat
palvelukeskittymiä,
joissa voi kirjojen ohella vuokrata myös
muita
kaupunkilaisten
tarvitsemia
tavaroita,
esimerkiksi
liikuntavälineitä.

Lähijunaliikenne kehitetään
sujuvaksi koko Tampereen seudulla
Lähijunaverkosto tulee kehittää pysyväksi
ja ulottaa laajasti Tampereen kehyskuntiin.
Näin mahdollistetaan sujuva työssäkäynti

Tasataksa koko kaupungin alueelle

Ei ruuhkamaksuille, autoilun
edellytyksiä kehitettävä
Keskusta
sanoo
yksiselitteisesti
ei
ruuhkamaksuille. Tampereen tulee myös
tulevina vuosina kehittää autoilun edellytyksiä.
Liikenteen on oltava sujuvaa ja palveluiden
saavutettavissa helposti.

Pyöräilijän Tampere
Tampere ja tamperelaiset työpaikat tulee
olla
saavutettavissa
pyörällä.
Kevyen
liikenteen väyläverkkoa on kehitettävä ja se
on suunniteltava kattavaksi sekä toimivaksi
Tampereen ja kehyskuntien alueella.
Pyöräilyn edistäminen on
otettava systemaattisesti
osaksi
kaupungin
liikenteen kehittämistä
ja
ylläpitoa.
Erityisesti
jatkossa
on
kiinnitettävä
huomiota siihen, että
ke v y e n l i i ke n t e e n
väylät
pidetään
myös talvikaudella
ajettavassa kunnossa.

Osaava Tampere
Sivistyminen on itsen ja maailman välissä
tapahtuva monitahoinen prosessi, jossa
ihminen kasvaa täyteen ihmisyyteen.
Koulutusta ei järjestetä pelkästään osaavan
työvoiman kouluttamista varten, vaan ensi
sijassa ja ennen kaikkea ihmistä itseään varten.
Koulutuksen tehtävänä on toimia innoittajana
elämänmittaiselle oppimiselle, jonka aikana
ihminen kurkottaa persoonallisten halujensa
pohjalta niin pitkälle kuin kyvyt riittävät –
lähtökohdista riippumatta.
Kaupungin on ensinnäkin järjestettävä tälle
matkalle valmistava varhaiskasvatus ja
perusopetus. Mutta sen lisäksi on panostettava
toiseen
asteeseen,
johon
kohdistuu
oppivelvollisuuden laajentumisen myötä uusia
odotuksia. Näihin on kyettävä vastaamaan
ja jokaiselle tamperelaiselle nuorelle on
varmistettava toisen asteen tutkinto. Toisen
asteen oppilaitosten tulee tehdä yhteistyötä
myös korkeakoulujen kanssa. Käytännössä
tämä tarkoittaa mielekkäiden opintosisältöjen
tarjoamista avoimen väylän kautta osana
opetusta. Tämä mahdollistaa osaamisen
kehittämisen jo toisen asteen opintojen aikana
vahvemmin omien pyrkimysten suuntaan.
Tampereen on panostettava opiskelijoiden
viihtyvyyteen, jotta yhä useampi tamperelainen
nuori jatkaisi toiselta asteelta tamperelaiseen

korkeakouluun, ja Tampereella koulutuksensa
saaneet nuoret ja aikuiset jäisivät Tampereelle
tai lähialueelle töihin. Tampereen on oltava
opiskelijoiden kaupunki: opiskelijat näkyvät
ja kuuluvat kaupungin arjessa positiivisella
tavalla. Opiskelijoiden etu tulee ottaa huomioon
päätöksenteossa
ja
opiskelijamyönteistä
kaupunkikuvaa on vahvistettava.
Opiskelijakulttuuri on kokenut pahan kolauksen
koronarajoitusten takia, mutta koronan
jälkeisessä ajassa kaupungin tulee tehdä tilaa
ja tuoda esille opiskelijakulttuuria.
Tampereen
tulee
panostaa
sujuvien
yhteistyöverkostojen
rakentumiseen
ja
toimia aktiivisena osaamisen markkinoijana
niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
Korkeakoulujen
toimintaedellytyksiä
on
tuettava ja kaupunkia kehitettävä yhteistyössä
tutkimuslaitosten
tarjoaman
uusimman
tieteellisen tiedon pohjalta.

Sivistys osana elämää
Koulutuksen tavoitteena ei ole tuottaa
pelkästään
osaavaa
työvoimaa,
vaan
ennen
kaikkea
mahdollistaa
yksilöiden
itsensä
sivistäminen
persoonallisten
kykyjensä ja halujensa pohjalta. Tampereen
on
huolehdittava
jatkuvan
oppimisen
edellytyksistä kaiken ikäisille. Myös vapaa
sivistystyö ja taiteen perusopetus ovat
osa jatkuvan oppimisen tarjontaa, jonka
toimintaedellytykset on varmistettava.

Kansainvälisyys
Tarvitsemme
kansainvälisiä
osaajia kasvavien yritystemme
tarpeisiin. Tampereen tulee
helpottaa
kansainvälisten
osaajien kotiutumista ja
Tampereelle
jäämistä.
Kaupungin on selvitettävä
mahdollisuuksia järjestää
kansainvälisiä
osaajia
osallistavia kilpailuja ja
muita tapahtumia.

Opiskelijan hyvinvointi

Kansainvälinen osaamiskeskittymä

Opiskelijoiden
henkiseen
hyvinvointiin
tulee
panostaa
mielenterveyspalvelujen
saatavuuden kehittämisellä yhdessä lasten ja
nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämisen
kanssa. Tampereelle on kehitettävä yhteinen
YTHS:n ja kaupungin varhaisen puuttumisen
mielenterveyspalvelu.

Tampereesta tulee rakentaa kansainvälisesti
tunnettu, monialainen osaamiskeskittymä.
Osaamiskeskittymässä on hyödynnettävä
kokonaisvaltaisesti
kaikkia
Tampereen
oppilaitoksia, nykyistä paremmin myös
toisen asteen ammatillisen koulutuksen
tarjoajia. Osaamiskeskittymässä yhteistyön
tulee
olla
sujuvaa
niin
opetusja
tutkimusorganisaatioiden, julkisen sektorin
kuin elinkeinoelämän välillä.

Mielenterveyspalvelujen ohella hyvinvointia
on edistettävä ennaltaehkäisevillä palveluilla.
Monipuolisen kulttuuritarjonnan on oltava
myös opiskelijoiden saatavilla. Tämä kattaa
monipuolisen liikuntapalvelutarjonnan, joiden
tarjonnassa on huomioitava opiskelijoiden
elämäntilanne mm. alennusten kautta.

Osaamiskeskittymässä
hyödynnetään
tunnistettuja vahvuusaloja sekä globaaleja
megatrendejä. Sen pohjana tulee olla
valtion kanssa solmittu ekosysteemisopimus
ja sen strategiset alueet. Tämän ohella
erityishuomiota tulee kiinnittää kiertotalouden
tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tampereen tulee
olla Suomen kiertotalouspääkaupunki.

Me olemme pääkaupunki.

www.ovaskajouni.fi

